DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI
SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET

22.11.2005

Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K
Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

Bilag om den danske karakterskala og Karakterkommissionens anbefalinger1
Regeringen nedsatte ved årsskiftet 2003-04 en karakterkommission, der skulle undersøge, om den
nuværende anvendelse af karaktersystemer giver et retvisende og gennemsigtigt billede af den individuelle bedømmelse af elever og studerende i uddannelsessystemet. Kommissionen skulle endvidere
vurdere, om der er behov for at ændre beskrivelsen og anvendelsen af 13-skalaen, eller om der er behov for at indføre en ny skala til erstatning af 13-skalaen, der har været anvendt i ca. 40 år.
Karakterkommissionen afgav sin betænkning i december 2004 (betænkning nr. 1453 om indførelse af
en ny karakterskala til erstatning af 13-skalaen). Den opstillede fem krav, som skal opfyldes af en karakterskala i dagens Danmark:
1. Skalaen skal være internationalt anvendelig.
2. Skalaen skal anvendes ensartet i hele uddannelsessystemet, og bedømmelsen skal udtrykke
graden af målopfyldelse.
3. Der skal være samme skala i hele uddannelsessystemet.
4. Skalaen skal have en klar trindifferentiering.
5. Skalaen skal give mulighed for gennemsnitsberegning.
I sin analyse fandt kommissionen, at 13-skalaen kun lever op til pkt. 3. og 5., men ikke de øvrige
krav, som fandtes væsentlige.
Skalaen er ikke internationalt anvendelig, fordi den ikke er kompatibel med den europæiske oversættelsesskala ECTS (European Credit Transfer System). Det er ikke muligt at lave en oversættelse, der
kan bruges begge veje mellem 13-skalaen og ECTS-skalaen. Det vil derimod være muligt med den
foreslåede nye skala, der har samme antal trin som ECTS-skalaen. Et andet problem med 13-skalaen
er, at den højeste karakter er defineret som en undtagelseskarakter - et begreb, der ikke kendes i andre lande.
Blandt mulighederne 1) at ændre beskrivelsen og anvendelsen af 13-skalaen eller 2) indføre en helt ny
valgte kommissionen det sidste.
Kommissionen anbefalede, at 13-skalaen afskaffes og erstattes af en ny 7-trins skala, der opfylder alle
5 ovenstående krav:
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For evt. faktuelle spørgsmål, chefkonsulent Bo Kjems, Undervisningsministeriet, telefon 33
92 51 59
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Bilaget er udarbejdet af Sekretariatet for ministerudvalget for Danmark i den globale økonomi. Papirerne er sendt til Globaliseringsrådet som faktuel
baggrund for Globaliseringsrådets diskussioner. Globaliseringsrådet kan ikke tages til indtægt for arbejdspapirerne.

1

